OBEC ČARADICE so sídlom Obecný úrad Čaradice č.157, 953 01
NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia obce Čaradice
č. 1/2019

o výške poplatkov vo výdajnej školskej jedálni
Návrh VZN: zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce dňa :
31.05. 2019.
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):10.06.2019*
Doručené pripomienky (počet) :
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa : .........................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa : ................
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Čaradiciach dňa :.............2019
pod č. : ….. / 2019
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Čaradice dňa:
………………...
VZN zvesené z úradnej tabule a z webového sídla obce Čaradice dňa : …………... 2019.

VZN nadobúda účinnosť dňom ………..2019

.......................................
Vladislav Uličný
starosta obce

*Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia môže fyzická a právnická
osoba uplatniť do 10.06.2019 písomne alebo ústne do zápisnice na Obecný úrad
v Čaradiciach , alebo elektronicky na e-mail: obeccaradice@caradice.sk

Obec Čaradice v súlade s ustanoveniami § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 141 ods.6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaradice
č. 1/2019
o výške poplatkov vo výdajnej školskej jedálni
§1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť obce Čaradice ,
ktorá rozhoduje o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a ostatných
stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vo výdajnej školskej
jedálni.
§2
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania
1. V súlade s § 141 ods. 5 a 6 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa určuje výška nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka
a ostatných stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vo
výdajnej školskej jedálni nasledovne:
Materská škola

Od 2 – 6 rokov

Základná škola

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

€

€

€

€

0,36

0,85

0,24

1,45

Obed

Spolu

€

€

Od 6 do 11 rokov

1,15

1,15

Od 11 – 15 rokov

1,23

1,23

Výška príspevku sa zhoduje sa s 2. finančným pásmom, ktoré vydalo MŠVVaŠ.
1. Stravníkom v školskej jedálni sa stáva dieťa materskej školy, alebo žiak základnej školy na
základe podania prihlášky (zápisný lístok) na odber stravy podpísanej zákonným zástupcom. Za
stravníka zákonný zástupca uhrádza náklady na nákup potravín.
2. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 13.00
hod. v predchádzajúci pracovný deň. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je
možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

3. V prípade ak sa dieťa nezúčastní vyučovania (napr. z dôvodu choroby) a rodič ho zo stravy
neodhlási, stravu uhrádza rodič v plnej výške. V prvý deň choroby má rodič právo odobrať obed
dieťaťa do obedára, ostatné dni choroby dieťaťa je povinný dieťa zo stravy odhlásiť.
4. Úhradu na nákup potravín- príspevok na stravu je nutné zrealizovať najneskôr
do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
Spôsob úhrady je uvedený zápisnom lístku.
§3
Výška príspevku za deti na ktoré a vzťahuje nárok na dotáciu
1. Nadobudnutím účinnosti poslaneckého zákona č. 544/2010 z. z. o dotáciách
v pôsobnosti MPSV a R SR (ďalej len dotácia“) vstúpila do platnosti novela zákona
s účinnosťou od 1. 9. 2019 pre MŠ a ZŠ. Dotácia na stravovanie je poskytnutá vo výške
1,20 €/dieťa/deň a je poskytnutá na stravovanie detí:
a/ Dieťa navštevujúce MŠ, ak je vo veku 2. – 5 rokov a ide o dieťa v hmotnej núdzi
alebo o dieťa z rodiny žijúcej na hranici životného minima
b/ Dieťa navštevujúce MŠ v poslednom ročníku
c/ Dieťa navštevujúce ZŠ
Výška čiastočnej úhrady nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, na ktorého sa
vzťahuje nárok na dotáciu na stravovanie sa určuje nasledovne:
Materská škola
Poldenná dochádzka
desiata + obed
Celodenná dochádzka
Desiata + obed +
olovrant
Základná škola
Stravníci od 6 – 11
rokov
Stravníci od 11-15
rokov

Výška nákladov
na jedlo spolu v €

Dotácia na stravu
€

Príspevok rodiča
€

1,21

1,20

0,01

1,45

1,20

0,25

Výška nákladov
1,15

Dotácia na stravu
1,20

Príspevok rodiča
0

1,23

1,20

0,03

2. Nárok na dotáciu má dieťa alebo žiak, ak sa zúčastní vyučovacieho procesu a odoberie obed
v príslušnom dni. Ak sa dieťa nezúčastní vyučovania, prípadne obed neodoberie, dotácia sa v
príslušnom dni neposkytne.Za účasť na vyučovaní je možné považovať aj napr. 1 hod. počas dňa.
V prípade, že rodič svoje dieťa zo stravy včas neodhlási, je povinný uhradiť obed v plnej výške.
3. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ, alebo žiaka ZŠ, ktorý má nárok na dotáciu na stravu uhrádza do
25. 8. pred začatím nového školského roku aj jednorazový príspevok na stravovanie (finančnú
zábezpeku) v sume 25,- € na jedného stravníka, pre prípad, že zákonný zástupca včas neodhlási
žiaka zo stravy. Tento príspevok bude slúžiť na vyrovnanie finančného rozdielu vrátenej
odčerpanej dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa Podmienky zúčtovania finančnej
zábezpeky a vrátenia nevyčerpaného príspevku sú stanovené v zápisnom lístku stravníka.
4. V prípade, že zákonný zástupca neuhradí náklady uvedené v bode 3, 8 a 10 včas,
nebude jeho dieťa prihlásené na stravovanie. Prihlásiť dieťa na stravovanie je možné až
po uhradení všetkých potrebných nákladov a to od nasledujúceho dňa.

§4
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov
v zariadení školského stravovania
1. Stravovanie zamestnancov ZŠ, MŠ, Výdajnej školskej jedálne a OcÚ sa realizuje v súlade so
Zákonníkom práce.
§5
Všeobecné ustanovenia
Ostatné náležitosti týkajúce sa , výdaja obedov, vyúčtovania preplatkov, správania sa
stravníkov , dozoru vo výdajnej školskej jedálni určí zriaďovateľ po dohode s vedúcou školskej
jedálne v prevádzkovom poriadku výdajnej školskej jedálne.
§6
Záverečné ustanovenia
Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 1/2018 o výške poplatkov v
školskej jedálni .
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Čaradiciach dňa :.............2019
pod č. : ….. / 2019
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Čaradice
dňa: ………………...
Toto VZN nadobúda účinnosť : od 01.09. 2019

Vladislav Uličný
starosta obce

